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DNA microarrays in medical diagnostics
Summary
Many techniques of molecular biology have already been successfully applied in medicine. It seems that in the nearest future, DNA microarrays can also
become a useful tool in medical practice. They enable early and precise diagnostics, help to identify disease, predict its outcome and monitor its treatment.
DNA microarrays are most frequently applied in medical sciences to detect
chromosomal aberrations (CGH arrays), screen single nucleotide mutations (SNP
arrays), identify pathogens and profile gene expression. Recently, especially designed DNA microarrays have been introduced to profile the expression of
microRNA genes. The majority of projects involving DNA microarrays have been
devoted to cancer research. Here, the most prominent examples are described.
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1. Wstêp
Biologia molekularna jest t¹ dziedzin¹ wiedzy, która w ostatnich dekadach w sposób szczególny wp³ynê³a na rozwój medycyny, decyduj¹c o jej obecnym kszta³cie. Szereg technik stosowanych pocz¹tkowo wy³¹cznie w badaniach podstawowych, na organizmach modelowych, praktycznie zrewolucjonizowa³o diagnostykê medyczn¹. Wystarczy wspomnieæ chocia¿by o takich metodach jak ELISA czy PCR. Za kolejny punkt prze³omowy, zarówno
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w biologii molekularnej jak i medycynie, z pewnoœci¹ uznaæ mo¿na poznanie pe³nej
sekwencji genomu ludzkiego. W konsekwencji nast¹pi³ rozwój ró¿nego typu technologii mikromacierzowych, które w krótkim czasie sta³y siê jednym z g³ównych narzêdzi s³u¿¹cych zarówno do badania struktury genomów, jak i mechanizmów decyduj¹cych o sposobie ich funkcjonowania. Ju¿ wkrótce technologie mikromacierzowe, jak siê wydaje, znajd¹ zastosowanie tak¿e w medycynie praktycznej. Analiza
oparta na mikromacierzach DNA umo¿liwia bowiem: 1) diagnozê jeszcze przed pojawieniem siê wyraŸnych symptomów choroby; 2) identyfikacjê nowych jednostek
chorobowych lub nowych wariantów znanych chorób; 3) ocenê predyspozycji pacjentów do zapadania na ró¿nego typu choroby; 4) precyzyjn¹ ocenê stopnia zaawansowania choroby; 5) prognozowanie dalszego rozwoju choroby; 6) dobór optymalnej terapii; 7) monitorowanie odpowiedzi na terapiê i badanie metabolizmu leków
8) identyfikacjê potencjalnych celów terapeutycznych, np. genów czy bia³ek (1-11).
¯adna ze stosowanych dot¹d metod diagnostycznych nie dostarcza tak wielkiej
iloœci informacji, trudno dziwiæ siê zatem, ¿e podjêto szereg kroków zmierzaj¹cych
do praktycznego wykorzystania mikromacierzy DNA (2,12). Obecnie g³ówn¹ przeszkod¹ w realizacji tego celu jest: 1) wysoki koszt zarówno samych macierzy jak
i aparatury niezbêdnej do przeprowadzenia testu; 2) skomplikowana analiza wyników oraz 3) brak odpowiedniej liczby w³aœciwie przeszkolonego personelu medycznego. Dziêki opracowaniu procedur amplifikacji analizowanej próby pozyskanie odpowiedniej iloœci materia³u przesta³o ju¿ byæ problemem. Niezwykle dynamiczny
rozwój mikro- i nanotechnologii pozwala wierzyæ, ¿e cena testu opartego na mikromacierzach bêdzie stopniowo spadaæ, a standaryzacja protoko³ów znakowania próbki
oraz analizy wyników sprawi, ¿e badanie bêdzie mog³o byæ przeprowadzone przez
ka¿dego analityka medycznego.
W przedstawionej pracy na wybranych przyk³adach pokazane zostan¹ mo¿liwoœci wykorzystania mikromacierzy DNA w diagnostyce medycznej. Mamy nadziejê, ¿e
w sposób w³aœciwy zobrazuj¹ one olbrzymi potencja³ tkwi¹cy w technologiach macierzowych.

2. Wykrywanie zmian w strukturze genomu
Jednym z najbardziej oczywistych zastosowañ mikromacierzy w medycynie jest
diagnostyka chorób o pod³o¿u genetycznym. W przypadku tzw. chorób jednogenowych, takich jak mukowiscydoza, sprawa jest prosta – wystarczy poznaæ sekwencjê genu (w mukowiscydozie genu CFTR, ang. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), okreœliæ, które mutacje prowadz¹ do rozwoju choroby i sprawdziæ ich obecnoœæ w badanej próbce DNA (6). Do tego celu nie potrzeba jednak stosowaæ mikromacierzy. Prawdziwe wyzwanie stanowi¹ choroby o pod³o¿u wieloczynnikowym, do których nale¿¹ m.in. nowotwory, nazywane nawet „chorobami genomowymi” (13).
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Istniej¹ca w populacji genetyczna zmiennoœæ osobnicza, w przewa¿aj¹cej czêœci
spowodowana polimorfizmem pojedynczych nukleotydów (SNP, ang. Single Nucleotide Polymorphism), œciœle wi¹¿e siê z predyspozycjami do zapadania na okreœlone choroby (14). Szacuje siê, ¿e ogólna liczba SNP w genomie ludzkim wynosi 9-20 mln
(2,3,13,14). Istnieje kilka strategii identyfikacji polimorfizmu genetycznego (14,15),
jednak nie wszystkie nadaj¹ siê do badañ ca³ych genomów. Pod wzglêdem iloœci
SNP, które mo¿na analizowaæ w pojedynczym eksperymencie, platformy oparte na
mikromacierzach nie maj¹ sobie równych. Pierwsze chipy SNP opracowano ju¿ pod
koniec lat 90. ubieg³ego wieku, jednak¿e obejmowa³y one zaledwie od 500 do 2000
mutacji (3,16-18). Na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat technologia chipów SNP
bardzo siê rozwinê³a (3,14,19). Obecnie najnowszy chip SNP firmy Affymetrix (Genome-Wide Human SNP Array 6.0) zawiera blisko milion sond dla SNP i drugie tyle
przeznaczonych do detekcji zmian liczby kopii genów (20, www.affymertix.com).
Konkurencyjna mikromacierz Illuminy (Human1M-Duo, technologia Infinium HD
BeadChip) pozwala na identyfikacjê 1,1 mln SNP (www.illumina.com).
Praktyczne zastosowanie maj¹ czêsto tak¿e mniejsze macierze, s³u¿¹ce do identyfikacji SNP w konkretnych genach, których powi¹zanie z dan¹ chorob¹ zosta³o ju¿
udowodnione. Wiadomo na przyk³ad, ¿e niektóre warianty polimorficzne genu ABCA4
(ang. ATP-Binding Cassette) powoduj¹ rozwój chorób siatkówki, m.in. zespo³u Stargardta, dystrofii prêcikowo-czopkowej czy makulopatii (zwyrodnienia plamki ¿ó³tej). Macierz przeznaczona do wykrywania SNP w genie ABCA4 pozwoli³a zidentyfikowaæ wiele mutacji, nie wykrytych dot¹d metodami takimi jak analiza SSCP (ang.
Single Strand Conformation Polimorphism) i heterodupleksów (HD) (21). Niewielk¹ macierz opracowano tak¿e do detekcji polimorfizmu genu ATP7B w populacji s³owackiej (22). W genie ATP7B zidentyfikowano dotychczas ponad 300 mutacji, przy czym
niektóre z nich wywo³uj¹ autosomaln¹ recesywn¹ chorobê Wilsona. Dotychczas stosowana diagnostyka molekularna tego schorzenia korzysta³a z metod takich jak mapowanie restrykcyjne, amplifikacja genu ze specyficznym adapterem lub bezpoœrednie sekwencjonowanie genu.
Macierze SNP nadaj¹ siê nie tylko do identyfikacji polimorfizmu i mutacji, ale
równie¿ do badania takich zaburzeñ w genomie jak: utrata heterozygotycznoœci
(LOH, ang. Loss-of-Heterozygosity), zmiana liczby kopii (CNV, ang. Copy Number Variation), nierównowaga alleliczna (AI, ang. Allelic Imbalance), disomia jednorodzicielska
(UPD, ang. Uniparental Disomy) czy niew³aœciwa metylacja chromatyny (3). LOH uznaje siê za jedn¹ z wa¿niejszych przyczyn inaktywacji mechanizmu supresji nowotworów. Przyk³adami genów pe³ni¹cych rolê supresorów nowotworzenia s¹: p16, p53,
pRB i PTEN, ulokowane w regionach genomu charakteryzuj¹cych siê wysok¹
czêstoœci¹ wystêpowania LOH (13). Zastosowanie chipów SNP pozwoli³o wykryæ zale¿noœæ pomiêdzy LOH a rozwojem wielu chorób nowotworowych, w tym raka p³uc,
pêcherza moczowego i bia³aczek. Z kolei zmianê liczby kopii skorelowano z patogenez¹ m.in. raka prostaty (w obrêbie genów TPD52 i PSAP), czerniaka (w obrêbie
genu MITF) i raka jajnika (w obrêbie genu Notch3) (3). Na podstawie analizy mikroBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 95-112 2009
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macierzowej SNP w ostrej bia³aczce szpikowej wykazano dysomiê jednorodzicielsk¹
w regionach chromosomów, w których znajduj¹ siê loci dla genów CEBPA, WT1,
FLT3 i RUNX1. U pacjentów cierpi¹cych na ostr¹ bia³aczkê szpikow¹ w genach tych
czêsto wystêpuj¹ mutacje, a wewnêtrzna duplikacja tandemowa w sekwencji FLT3
stanowi jeden z markerów diagnostycznych i prognostycznych tej choroby (3).
Interesuj¹cy przyk³ad praktycznego zastosowania mikromacierzy SNP opisali
niedawno Strauss i wsp. (23). Autorzy wykorzystali chipy Affymetrix na 10 tys. SNP
do okreœlenia genotypów dziesiêciorga cz³onków rodziny amiszów, w której na
œwiat przysz³o dziecko z upoœledzon¹ funkcj¹ uk³adu immunologicznego (SCID,
ang. Severe Combined Immune Deficiency Syndrome). W izolowanej populacji amiszów
chorobê tê wywo³uj¹ mutacje w co najmniej szeœciu ró¿nych genach. Najskuteczniejsz¹ form¹ leczenia jest przeszczep macierzystych komórek szpiku od dawcy
zgodnego pod wzglêdem antygenów tkankowych HLA (ang. Human Leukocyte Antigens). Transplantacja powinna siê odbyæ w pierwszych miesi¹cach ¿ycia dziecka. Ze
wzglêdu na niechêtny stosunek amiszów do nowoczesnych technologii i systemu
ubezpieczeñ zdrowotnych 60% ich dzieci z objawami SCID umiera przed ukoñczeniem drugiego roku ¿ycia. Pomijaj¹c aspekt religijno-obyczajowy przeprowadzenie
wszystkich badañ, uwzglêdniaj¹cych m. in. okreœlenie serotypów HLA z zastosowaniem sond molekularnych i sekwencjonowanie DNA, jest kosztowne i czasoch³onne.
Strauss i wsp. wykazali, ¿e za pomoc¹ macierzy SNP mo¿na otrzymaæ równie miarodajne wyniki (haplotypy SNP zamiast serotypów HLA) w ci¹gu zaledwie trzech dni,
przy czym koszt badania dla dziesiêciu osób mieœci siê w kwocie 1500 USD. W opisanym przyk³adzie przebadanie ca³ej rodziny pozwoli³o stwierdziæ, ¿e po pierwsze
badane niemowlê jest homozygot¹ pod wzglêdem zmutowanego genu RAG1, a po
drugie tylko jedno z siedmiorga rodzeñstwa ma identyczny haplotyp HLA, a zatem
mog³o staæ siê dawc¹ komórek hematopoetycznych.
Wynik analizy z zastosowaniem mikromacierzy SNP stanowi swoisty genetyczny
odcisk palca (ang. genetic fingerprint), dodatkowo informuj¹cy o ryzyku wyst¹pienia
ró¿nych chorób i ewentualnej wra¿liwoœci na terapiê (3). Podstawowym problemem
ograniczaj¹cym stosowanie macierzy SNP s¹ wysokie wymagania odnoœnie do czystoœci (homogennoœci) próbki do badañ LOH i CNV. Zak³ada siê, ¿e aby wynik badania by³ wiarygodny, iloœæ komórek nowotworowych w pobranej próbce materia³u
powinna przekraczaæ 90%. Nie zawsze jest to mo¿liwe, bowiem fragmenty wyciêtej
w trakcie operacji tkanki czêsto zawieraj¹ mieszaninê komórek. Na szczêœcie stosowanie metod takich jak mikrodysekcja laserowa (LCM, ang. Laser-Capture Dissection)
pozwala na precyzyjne pobranie tkanki, której niewielka iloœæ mo¿e zostaæ skompensowana poprzez zastosowanie procedur amplifikacji próbki (13). Stwierdzono,
¿e do badania nadaje siê równie¿ DNA wyizolowane z zamro¿onych tkanek, w przeciwieñstwie do czêœciowo zdegradowanego DNA z preparatów parafinowych konserwowanych formalin¹.
Do badania wiêkszych zmian w genomie, takich jak delecje czy duplikacje ca³ych
chromosomów b¹dŸ ich fragmentów, u¿yteczne s¹ mikromacierze CGH (ang. Compa98
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rative Genomic Hybridization), z powodzeniem stosowane przez ostatnie kilkanaœcie
lat (13,19,24,25). Za pomoc¹ CGH wykazano np., ¿e gen ERBB2 podlega amplifikacji
w ok. 35% przypadków raka piersi (20). Scharakteryzowano te¿ ró¿nice w liczbie kopii genów w raku prostaty, przewlek³ej bia³aczce szpikowej (2) oraz nowotworze
mózgu, glejaku (26).
Obok opisanych zmian na funkcjonowanie genomu wp³ywa tak¿e regulacja epigenetyczna. A¿ 80% dinukleotydów CpG w DNA genomowym cz³owieka podlega metylacji. Nieprawid³owy przebieg tego procesu jest Ÿród³em wielu chorób, szczególnie nowotworowych (2,27,28). Opracowano ju¿ technologie mikromacierzowe umo¿liwiaj¹ce analizê wzoru metylacji i identyfikacjê tzw. markerów epigenetycznych
m. in. w bia³aczce (29), ch³oniaku (30), raku piersi (31), prostaty (32), jajników (33)
i okrê¿nicy (34).
Oddzia³ywania DNA-bia³ka s¹ jeszcze jednym ze sposobów regulacji aktywnoœci
genomu. Mo¿na badaæ je za pomoc¹ technologii ChIP-on-chip (24). Metoda ta pozwala precyzyjnie okreœliæ, które fragmenty chromatyny wi¹¿¹ siê z bia³kami, g³ównie czynnikami transkrypcyjnymi, a zatem które fragmenty DNA genomowego s¹ aktywne transkrypcyjnie. Poniewa¿ liczne choroby nowotworowe spowodowane s¹
zaburzeniami procesu transkrypcji, metoda ChIP-on-chip stanowi jedno z potencjalnych mikromacierzowych narzêdzi diagnostycznych (2,13,35).

3. Badanie transkryptomu – diagnoza oparta na profilach ekspresji
genów koduj¹cych bia³ka
Ka¿da komórka czy tkanka charakteryzuje siê specyficznym dla niej profilem
ekspresji genów. Markerem ró¿nicuj¹cym stan chorobowy od fizjologicznego mo¿e
byæ obecnoœæ albo brak okreœlonego transkryptu (zmiana jakoœciowa), ale bardzo
czêsto jest to jedynie zmiana iloœciowa, wyra¿ona w postaci kilkukrotnej ró¿nicy
w iloœci danego mRNA.
Ju¿ w 1999 r. Golub i wsp. (36) wykazali, ¿e profil ekspresji wybranych genów,
wyznaczony za pomoc¹ mikromacierzy oligonukleotydowych (chipów Affymetrix),
mo¿e s³u¿yæ jako klasyfikator ostrych bia³aczek – szpikowej i limfoblastycznej. Niewiele póŸniej Alizadeh i wsp. (37) pos³u¿yli siê podobn¹ metod¹ (macierze cDNA) do
klasyfikacji ch³oniaka. Opracowane przez nich narzêdzie, tzw. Lymphochip, umo¿liwi³o precyzyjne rozró¿nienie dwóch podtypów ch³oniaka, wywodz¹cych siê z odrêbnych linii komórek i cechuj¹cych siê odmienn¹ reakcj¹ na chemioterapiê.
W 2004 r. ukaza³y siê dwie prace prezentuj¹ce klasyfikatory nowych podtypów
ostrej bia³aczki szpikowej (38,39).
Oprócz bia³aczek i ch³oniaków badaniami z zastosowaniem mikromacierzy ekspresyjnych objêto wiele innych chorób nowotworowych (5,7,10,12,40-42). Macierze
DNA umo¿liwi³y identyfikacjê genów – kandydatów na markery diagnostyczne
m. in. raka: jajnika (43), piersi (44-46), prostaty (47-50), okrê¿nicy (51) i p³uc (52,53).
BIOTECHNOLOGIA 2 (85) 95-112 2009
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Porównuj¹c profile ekspresji genów w ró¿nych gruczolakorakach (p³uc, piersi, prostaty, odbytu, macicy, jajników), zarówno pierwotnych jak i wtórnych, wyodrêbniono sygnaturê ekspresji genów typow¹ dla przerzutów guzów litych i z³ej prognozy
(54). Dowiedziono te¿, ¿e jednym z genów podlegaj¹cych represji w gruczolakorakach jest czynnik transkrypcyjny RUNX1, znany supresor nowotworów (55).
W klasycznych badaniach histologicznych uwidoczniono podobieñstwo pomiêdzy procesem gojenia siê ran i transformacj¹ nowotworow¹. Te same mechanizmy
naprawcze, które zaanga¿owane s¹ w procesy zapalne (stymulacja fibroblastów,
proliferacja komórek nab³onka, migracja komórek, koagulacja komórek krwi, angiogeneza) mog¹ byæ aktywowane podczas rozwoju nowotworu, lokalnej inwazji i przerzutów do innych organów. W badaniach molekularnych z wykorzystaniem mikromacierzy i analizach bioinformatycznych opartych na danych dostêpnych w publicznych bazach danych wykazano, ¿e istnieje grupa ponad piêciuset genów o podobnym profilu ekspresji w z³oœliwych nowotworach (piersi, p³uc, uk³adu pokarmowego, prostaty) oraz w fibroblastach ró¿nego pochodzenia, hodowanych z dodatkiem
surowicy cielêcej (FBS, ang. Fetal Bovine Serum) (56). Sygnatura ta, nazwana Fibroblast
Core (Common) Serum Response (CSR), stanowiæ mo¿e uniwersalne narzêdzie diagnostyczne do klasyfikacji nowotworów, okreœlenia stopnia ich zaawansowania (z³oœliwoœci), wczesnego wykrywania przerzutów i szacowania prognozy. Z zastosowaniem mikromacierzy okreœlono tak¿e stopieñ z³oœliwoœci gwiaŸdziaka, jednego
z najpowszechniejszych nowotworów centralnego uk³adu nerwowego (57,58).
Borczuk i wsp. (53) wykorzystali chipy Affymetrix do identyfikacji genów markerowych raka p³uc w próbkach uzyskanych od pacjentów metod¹ biopsji. Mimo ¿e
preparaty pobrane w ten sposób czêsto zawieraj¹ domieszki komórek prawid³owych (p³uc, miêœni, skóry, leukocytów) wykazano, ¿e nie przeszkadza to w ich wykorzystaniu do celów diagnostycznych z zastosowaniem mikromacierzy DNA. Zidentyfikowano blisko sto genów, których ekspresja decyduje o przynale¿noœci do
histologicznej klasy raka p³uc, np. gruczolakoraka, raka drobnokomórkowego i raka
p³askonab³onkowego. Wy³oniono równie¿ geny o potencjalnym znaczeniu prognostycznym (53). W badaniach niedrobnokomórkowego raka p³uc okreœlono profile
ekspresji genów typowe dla histologicznych podtypów tej choroby, zidentyfikowano sygnatury genowe informuj¹ce o stadium choroby, prognozie, stopniu zró¿nicowania nowotworu i mo¿liwoœci wyst¹pienia przerzutów. Stwierdzono, ¿e organospecyficzny gen LUNX, charakteryzuj¹cy siê wysokim poziomem ekspresji w zdrowych p³ucach, a niewykrywalny w ¿adnej innej zdrowej tkance, mo¿e s³u¿yæ jako
gen markerowy do wczesnej detekcji przerzutów (52). Zaobserwowano ponadto, ¿e
profil ekspresji genów w raku p³uc u palaczy tytoniu znacz¹co ró¿ni siê od profilu
ekspresji genów w raku p³uc u osób niepal¹cych, co sugeruje udzia³ odmiennych,
zale¿nych od uwarunkowañ œrodowiskowych, mechanizmów w patogenezie raka
p³uc (52).
Lapointe i wsp. (50) poddali analizie na mikromacierzach cDNA ponad 60 próbek
guzów prostaty w zestawieniu z 40 próbkami zdrowej tkanki. Metod¹ grupowania
100
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hierarchicznego uzyskano nie tylko rozró¿nienie próbek chorych od zdrowych, ale
tak¿e wyodrêbniono trzy podklasy raka prostaty, niezale¿ne od stopnia zaawansowania nowotworu. Dwa potencjalne markery (MUC1 i AZGP1) przeanalizowano metod¹ immunochemiczn¹ na macierzy tkankowej. Stwierdzono, ¿e wysoka ekspresja
genu MUC1 œwiadczy o du¿ym ryzyku wyst¹pienia nawrotu choroby, w przeciwieñstwie do wysokiej ekspresji genu AZGP1, charakterystycznej dla zdrowej tkanki.
Rak piersi, ze wzglêdu na powszechnoœæ wystêpowania, jest jednym z najczêœciej badanych nowotworów. Dotychczasowe metody klasyfikacji raka piersi nie s¹
w stanie oddaæ klinicznej ró¿norodnoœci tej choroby. Klasycznym ju¿ molekularnym
markerem diagnostycznym jest ekspresja receptorów estrogenowych (ER). W badaniach mikromacierzowych wyró¿niono piêæ podtypów molekularnych raka piersi
(45). W sposób powtarzalny w badaniach innych grup obserwuje siê wystêpowanie
g³ównie dwóch podtypów. Jest to podtyp przewodowy (luminalny, ang. luminal A)
i podtyp podstawny (bazalny, ang. basal-like). Pierwszy charakteryzuje siê ekspresj¹
genu receptora estrogenowego oraz markerów warstwy wewnêtrznej nab³onka
przewodów mlekowych, drugi zaœ wykazuje brak ekspresji genu ER i obecnoœæ markerów warstwy podstawnej nab³onka. Podtyp luminalny charakteryzuje siê lepszym
rokowaniem ni¿ podtyp bazalny. W licznych badaniach raka piersi zidentyfikowano
tak¿e geny zwi¹zane z prognoz¹ (44-46,60) i wykazano ró¿nice w profilu ekspresji
genów m. in. w nowotworach wywo³anych mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2
(45,61-63). Na przyk³adzie raka piersi zademonstrowano równie¿, ¿e mikromacierze
DNA mog¹ byæ pomocne w detekcji komórek nowotworowych, które uwalniane s¹
do krwi pacjentów. Spoœród 170 genów o zró¿nicowanej ekspresji w nowotworach
naciekaj¹cych piersi wybrano 12 markerów molekularnych (o ok. 10-krotnie podwy¿szonej ekspresji), które mo¿na ³atwo wykryæ w prostym teœcie z próbki krwi (62).
Niezwykle wa¿nym aspektem badañ genomicznych raka piersi jest powi¹zanie wyników analizy ekspresji genów z terapi¹. W wielu przypadkach niskozaawansowanego
raka piersi stosowanie uzupe³niaj¹cej chemioterapii jest zbêdne i przynosi organizmowi wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Z kolei pewien odsetek przypadków, mimo niskiego zaawansowania i pozornie dobrego rokowania ma zwiêkszone ryzyko rozsiewu i wymaga agresywnej terapii (41,46,60). S¹ ju¿ na rynku us³ug medycznych testy
mikromacierzowe, które na podstawie profilu ekspresji wybranych genów wspomagaj¹ rokowanie i pozwalaj¹ dobieraæ terapiê w bardziej zindywidualizowany sposób. Test MammaPrint (70-genowa sygnatura prognostyczna, cyt. 46) ma znaczenie
wspomagaj¹ce przy wprowadzaniu uzupe³niaj¹cej chemioterapii u pacjentek poni¿ej 65 r.¿., z guzem T1-2 i bez przerzutów do wêz³ów ch³onnych. Z kolei test Oncotype DX (21 genów) ma zastosowanie do pacjentek T1-2, N0, z guzami estrogenododatnimi, które s¹ zakwalifikowane do uzupe³niaj¹cego leczenia hormonalnego
i chemioterapii. Na podstawie wskazañ testu niektóre pacjentki mog¹ unikn¹æ niepotrzebnego w ich przypadku podawania cytostatyków.
Wiele prac poœwiêcono równie¿ analizom profili ekspresji genów w raku brodawkowatym tarczycy. Wykazano, ¿e komórki guza wykazuj¹ zwiêkszon¹ ekspresjê
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m.in. genów odpowiedzialnych za odpowiedŸ immunologiczn¹ (64). Od kilku lat
prace w tej dziedzinie prowadzone s¹ z powodzeniem tak¿e przez polski zespó³
pod kierunkiem prof. B. Jarz¹b z Centrum Onkologii w Gliwicach. Z zastosowaniem
chipów Affymetrix opracowano z³o¿ony z 20 sond klasyfikator molekularny raka
brodawkowatego tarczycy (65). Wykazano równie¿, ¿e rak brodawkowaty tarczycy
charakteryzuje siê wysokim poziomem ekspresji wielu genów, które nie by³y dot¹d
zaliczane do klasycznych markerów transformacji nowotworowej.
Badania ekspresji genów w chorobach nienowotworowych prowadzone s¹ na
mniejsz¹ skalê. Na podstawie analizy wycinków tkanki sercowej, pobranych od pacjentów cierpi¹cych na choroby serca uwidoczniono, ¿e istniej¹ co najmniej dwie nierozró¿nialne histologicznie odmiany kardiomiopatii rozstrzeniowej (66). Mikromacierze
coraz czêœciej znajduj¹ te¿ zastosowanie w badaniach profilu ekspresji genów w chorobach mózgu, chocia¿ ograniczona dostêpnoœæ materia³u i istnienie bariery krew-mózg utrudnia przeprowadzenie testów molekularnych. Szacuje siê, ¿e w uk³adzie
nerwowym aktywnych jest ok. po³owy genów zakodowanych w ludzkim genomie,
przy czym wiele z nich to transkrypty specyficzne dla mózgu i syntetyzowane w niewielkich iloœciach (67). Zastosowanie mikromacierzy cDNA do badania glejaka, najbardziej z³oœliwej odmiany guza mózgu, doprowadzi³o do identyfikacji potencjalnego onkogenu – granuliny (68). Z kolei u chorych na stwardnienie rozsiane (MS, ang. Multiple Sclerosis) wykryto podwy¿szon¹ ekspresjê genów koduj¹cych m.in. takie bia³ka jak:
a-2-chimeryna (zwi¹zana z przemieszczaniem i adhezj¹ komórek), specyficzna dla
neuronów enolaza i ATP-aza (bior¹ce udzia³ w regulacji cyklu komórkowego i homeostazy) czy receptor kwasu retinowego a-1 (odpowiedzialny za przekaz sygna³ów)
(69). Brak genów koduj¹cych bia³ka presynaptyczne, zaanga¿owane w transmisjê bodŸców nerwowych, wykazano stosuj¹c macierze cDNA w badaniach schizofrenii (70).
Podjêto tak¿e próby okreœlenia profilu ekspresji genów w nowotworach g³owy i szyi
(71,72). Wy³onione geny ró¿nicuj¹ce kodowa³y bia³ka bior¹ce udzia³ w adhezji komórek, inwazji, cyklu komórkowym, naprawie DNA, transkrypcji i przekazie sygna³ów od
czynników wzrostu. Ponadto dowiedziono, ¿e dokonana na bazie profilów ekspresji
genów klasyfikacja nowotworów g³owy i szyi wykazuje wiêksz¹ zgodnoœæ z klasyfikacj¹ na podstawie oceny histopatologicznej ni¿ na podstawie umiejscowienia nowotworu (71). Przebadanie pacjentów z rakiem p³askonab³onkowym jamy ustnej zaowocowa³o identyfikacj¹ genów, których ekspresja wyraŸnie wzrasta lub ulega zahamowaniu podczas rozwoju guza i tworzenia przerzutów (72). Wœród genów o podwy¿szonej
ekspresji znalaz³y siê np. tenascyna, ju¿ wczeœniej powi¹zana z patogenez¹ nowotworów g³owy i szyi. Na podstawie analizy profilu ekspresji genów w 25 liniach komórkowych, wywodz¹cych siê z raka p³askokomórkowego g³owy i szyi, wykazano zró¿nicowanie pomiêdzy liniami, widoczne w postaci wyraŸnego podzia³u na dwie grupy o odmiennym poziomie ekspresji genów zwi¹zanych z proliferacj¹, odpowiedzi¹ na czynniki wzrostu, regulacj¹ cyklu komórkowego i supresj¹ nowotworzenia (73).
W badaniach poœwiêconych chorobie Alzheimera zastosowanie mikromacierzy
cDNA pozwoli³o wykryæ zmiany w poziomie ekspresji ponad trzydziestu genów
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w przypadkach œredniozaawansowanej demencji. Jeden z tych genów koduje synapsynê II, bia³ko odpowiedzialne za uwalnianie neurotransmiterów z pêcherzyków synaptycznych (74). Na podstawie analizy wyników otrzymanych z zastosowaniem chipów Affymetrix wy³oniono spor¹ grupê blisko 3,5 tys. genów, których ekspresja by³a
znacz¹co skorelowana z obecnoœci¹ symptomów charakterystycznych dla choroby
Alzheimera (75). Wiêkszoœæ z nich to geny o podwy¿szonej ekspresji, koduj¹ce czynniki transkrypcyjne, supresory nowotworzenia, geny reguluj¹ce proliferacjê i adhezjê
komórek, prekursory amyloidu, a tak¿e bia³ka metabolizmu lipidów. Kolejn¹ grupê
stanowi¹ geny odpowiedzialne za apoptozê, procesy zapalne i stres oksydacyjny.
Geny, których produkty uczestnicz¹ w metabolizmie bia³ek (w tym fa³dowaniu
i transporcie) znalaz³y siê w grupie genów o obni¿onym poziomie ekspresji. Ponad
szeœæset genów w ww. sygnaturze opisano jako specyficzne dla wczesnego stadium
rozwoju choroby, co mo¿na wykorzystaæ w diagnostyce choroby Alzheimera.
Wprowadzenie metod takich jak mikrodysekcja laserowa i PCR na materiale wyizolowanym z pojedynczej komórki powinno u³atwiæ szersze stosowanie mikromacierzy w badaniach schorzeñ centralnego uk³adu nerwowego. Wiêkszoœæ prac w tej
dziedzinie jak dot¹d powsta³a na bazie niewielkiej liczby pacjentów, co wprawdzie
wzbogaci³o nasz¹ wiedzê na temat molekularnych podstaw rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, jednak¿e do praktycznego stosowania mikromacierzy w ich diagnostyce jeszcze daleko. Obecnie mikromacierze ekspresyjne najpowszechniej wykorzystywane s¹ w diagnostyce chorób nowotworowych. Dla przyk³adu komercyjnie
dostêpnych jest ju¿ ponad 60 testów produkcji francusko-amerykañskiej firmy Ipsogen, wszystkie one ukierunkowane s¹ na diagnostykê bia³aczek (www.ipsogen.com).
Firma Ipsogen w 2008 r. rozpoczê³a tak¿e sprzeda¿ macierzy przeznaczonych do
diagnostyki raka piersi (produkt z serii MapQuant Dx™). Macierz ta, oparta na technologii Affymetrix, sk³ada siê z 97 genów, których poziom ekspresji pozwala oceniæ
stopieñ zaawansowania nowotworu i podatnoœæ na leczenie.

4. Diagnostyka oparta na profilach ekspresji genów koduj¹cych mikroRNA
W momencie gdy dowiedziono, ¿e ma³e regulatorowe RNA (mikroRNA/miRNA)
pe³ni¹ podstawow¹ rolê w wielu procesach rozwojowych i chorobowych, takich jak
wzrost, proliferacja, ró¿nicowanie komórek, apoptoza i transformacja nowotworowa, zwrócono tak¿e uwagê na ogromne znaczenie diagnostyczne tych cz¹steczek
(76,77). miRNA to krótkie 20-25-nukleotydowe cz¹steczki kwasu rybonukleinowego,
które nie koduj¹ bia³ek, lecz bior¹ udzia³ w regulacji ekspresji genów. Poniewa¿ bardzo czêsto pe³ni¹ one funkcje supresorów onkogenów, niedobór jednego lub kilku
miRNA mo¿e byæ przyczyn¹ rozwoju wielu chorób nowotworowych (76). Nie bez
znaczenia jest fakt, ¿e niektóre geny koduj¹ce miRNA zlokalizowane s¹ w miejscach
chromosomów szczególnie podatnych na pêkniêcia i rearan¿acje (78). Tak jest m.in.
w przypadku genów miR-15a i miR-16a, zlokalizowanych w podlegaj¹cym czêstym deBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 95-112 2009
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lecjom regionie chromosomu 13q14. Brak tych genów stwierdzono w przewlek³ej
bia³aczce limfocytowej (78). Na podstawie kompleksowej analizy mikromacierzowej
stwierdzono, ¿e 129 spoœród 217 badanych miRNA charakteryzuje siê obni¿onym poziomem ekspresji w nowotworach w porównaniu ze zdrow¹ tkank¹, z której dany
nowotwór pochodzi (77). Dodatkowo okazuje siê, ¿e tkankowospecyficzna sygnatura mikroRNA mo¿e byæ znacznie bardziej u¿yteczna w diagnostyce ni¿ profil ekspresji genów koduj¹cych bia³ka. Porównuj¹c ze sob¹ wzory ekspresji ok. dwustu miRNA
w ponad trzystu ludzkich próbkach, w tym ró¿nych liniach komórkowych, wykazano,
¿e znaj¹c jedynie profil miRNA w komórce mo¿na precyzyjnie okreœliæ, z jakiej linii
zarodkowej ta komórka pochodzi, czy jest zdrowa lub chora oraz jaki typ nowotworu reprezentuje. Porównawczy test z udzia³em mikromacierzy zawieraj¹cej sondy dla
ok. 16 tys. genów koduj¹cych bia³ka nie da³ tak jednoznacznych rezultatów (77).
W póŸniejszych badaniach mikromacierzowych, obejmuj¹cych 540 próbek pochodz¹cych m.in. z guzów piersi, p³uc, ¿o³¹dka, prostaty, trzustki i jelita, wyodrêbniono uniwersalny zestaw miRNA o podwy¿szonej ekspresji w guzach litych. Znalaz³y
siê w nim m.in. miR-155, miR-17-5p, miR-20a, miR-21, miR-92 oraz miR-106a (79).
W rakach piersi zidentyfikowano piêtnaœcie miRNA o zmienionym poziomie ekspresji w porównaniu z próbkami pobranymi od zdrowych osób stanowi¹cych kontrolê
(80). Profil ekspresji tych miRNA precyzyjnie ró¿nicuje nie tylko podtypy raka piersi,
ale równie¿ stopieñ zaawansowania nowotworu, odzwierciedlaj¹c stan receptorów
estrogenowych, szybkoœæ proliferacji komórek oraz poziom unaczynienia guza. Najwiêksze ró¿nice w poziomie ekspresji zaobserwowano dla miR-21, miR-125b, miR-145
oraz miR-155. Analogicznie jak w raku p³uc obni¿ona ekspresja let-7a œwiadczy
o wyst¹pieniu przerzutów do wêz³ów ch³onnych oraz wysokim indeksie proliferacji,
co ponadto wi¹¿e siê z gorsz¹ prognoz¹ (80). W gruczolakoraku p³uc wysoki poziom
mir-155 i niski poziom let-7a-2 tak¿e skorelowano z negatywn¹ prognoz¹ (81).
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e dotychczas u cz³owieka scharakteryzowano ponad 400
genów koduj¹cych miRNA (a zak³ada siê, ¿e ich liczba nie przekracza tysi¹ca), test molekularny obejmuj¹cy wszystkie miRNA jest, jak siê wydaje, stosunkowo prosty w porównaniu z typow¹ macierz¹ ekspresyjn¹, za pomoc¹ której bada siê jednoczeœnie kilkadziesi¹t tysiêcy transkryptów. Ponadto miRNA, w przeciwieñstwie do mRNA cechuj¹
siê wiêksz¹ trwa³oœci¹ – niezdegradowane miRNA znajdowano np. w preparatach
formalinowych (82). Pozostaje jedynie problem efektywnej izolacji i znakowania miRNA,
które stanowi¹ zazwyczaj mniej ni¿ jeden procent ca³kowitego RNA w komórce.

5. Identyfikacja patogenów
Powy¿ej przedstawiono przyk³ady mikromacierzy maj¹cych zastosowanie w diagnostyce poprzez wgl¹d w strukturê czy aktywnoœæ genomu ludzkiego. Nie nale¿y
zapominaæ jednak, ¿e przyczyn¹ wielu chorób ludzkich s¹ drobnoustroje, zwykle
o znacznie mniej skomplikowanych genomach ni¿ nasz w³asny. Macierze zawie104
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raj¹ce sondy komplementarne do sekwencji kodowanych przez genomy mikroorganizmów stanowiæ mog¹ znakomite narzêdzie do identyfikacji patogenów. Do celów
diagnostycznych œwietnie nadaj¹ siê ma³e mikromacierze, zarówno oligonukleotydowe jak i cDNA, które s¹ nie tylko tañsze, ale i prostsze w analizie. W momencie
gdy mamy do czynienia z homologicznymi szczepami czy ró¿norodnymi populacjami
drobnoustrojów nieocenione staj¹ siê mikromacierze z³o¿one z krótkich (>25 nt)
sond oligonukleotydowych, które cechuj¹ siê wy¿sz¹ specyficznoœci¹ (83,84).
W przeciwieñstwie do klasycznych testów mikrobiologicznych nie trzeba czekaæ na
wzrost mikroorganizmów w kulturze in vitro, co znacznie skraca czas oczekiwania
na wynik badania.
Zró¿nicowanie genetyczne bakterii i wirusów, powstaj¹ce na skutek czêstych mutacji i prowadz¹ce do rozwoju nowych szczepów i serotypów, nie tylko utrudnia diagnozê, ale tak¿e proces leczenia choroby. Dla przyk³adu wirus grypy wystêpuje w postaci trzech typów (A, B, C), przy czym typ A, ze wzglêdu na ró¿nice w genach koduj¹cych hemaglutyninê (HA) i neuraminidazê (NA), dzieli siê na kolejne podtypy:
16 podtypów HA (H1-H16) i 9 podtypów NA (N1-N9), co daje ³¹cznie 135 kombinacji
(85,86)! Firma Combimatrix (www.combimatrix.com) wprowadzi³a ju¿ do sprzeda¿y
(na razie do celów badawczych) chip do identyfikacji 15 podtypów HA i 9 podtypów
NA. Ca³y test mo¿na przeprowadziæ w ci¹gu niespe³na czterech godzin. Chip ten
oparty jest na technologii pó³przewodników i mikromacierzy oligonukleotydowych
wysokiej gêstoœci, co zapewnia wysok¹ specyficznoœæ, ale wi¹¿e siê te¿ z du¿ym
kosztem (ok. 700 USD). Townsed i wsp. (85) opracowali znacznie tañsz¹ (ok. 20 USD)
mikromacierz niskiej gêstoœci (tzw. FluChip-55), s³u¿¹c¹ do detekcji trzech podstawowych podtypów wirusa A (H1N1, H3N2, H5N1) i wirusa grypy B. W tym przypadku
ca³y test zajmuje ok. 11 godz. W przysz³oœci planowane jest wzbogacenie macierzy
o sondy dla innych szczepów wirusa, w tym wirusa ptasiej grypy. Z kolei chiñski zespó³ (86) opracowa³ niedawno macierz pozwalaj¹c¹ na specyficzn¹ detekcjê 25 podtypów wirusa grypy A po uprzedniej amplifikacji materia³u metod¹ PCR.
Przyk³adem bardziej uniwersalnego narzêdzia do diagnostyki mikrobiologicznej
mo¿e byæ macierz DNA s³u¿¹ca do detekcji 25 najpowszechniejszych patogenów
krwi, m.in. Acinetobacter, Citrobacter, Enterobacter, Enterococcus, Escherichia, Klebsiella,
Morganella, Proteus, Pseudomonas, Serratia, Stenotrophomonas, Streptococcus, Staphylococcus
i Candida (87). Macierz ta powsta³a na podstawie ró¿nic w sekwencjach bakteryjnego genu 16S rRNA oraz grzybowego 18S rRNA. Znakowanie próby odbywa siê z zastosowaniem reakcji multipleksowego PCR ze starterami komplementarnymi do polimorficznych fragmentów genów rybosomalnego RNA. Autorzy podaj¹, ¿e wykrywalnoœæ na poziomie rodzaju siêga 100%, natomiast na poziomie gatunku 96,7%.
G³ównym czynnikiem ograniczaj¹cym kliniczne stosowanie tej metody detekcji patogenów jest wymagana iloœæ materia³u wyjœciowego, wahaj¹ca siê w granicach od
10 (E. coli) do 105 komórek (S. aureus).
Istniej¹ tak¿e macierze pozwalaj¹ce na wykrycie setki ró¿nych patogenów w pojedynczym teœcie (2,88,89). W diagnostyce wirusów najwiêksze mo¿liwoœci oferuje
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ViroChip zaprojektowany przez de Rissiego (90). Zawiera on sondy specyficzne dla
22 tysiêcy najbardziej konserwatywnych sekwencji z genomów wszystkich znanych
wirusów. Narzêdzie takie mo¿e byæ wykorzystane do identyfikacji poszczególnych
wirusów izolowanych z p³ynów ustrojowych, a tak¿e do detekcji wirusów, których
nie mo¿na hodowaæ in vitro.

6. Farmakogenomika
W³aœciwie postawiona diagnoza nie jest jedynym czynnikiem decyduj¹cym
o skutecznoœci leczenia. W wyborze terapeutyku równie wa¿ne s¹ indywidualne cechy pacjenta, determinuj¹ce odpowiedŸ na zastosowan¹ terapiê. Z kolei zwalczanie
patogennych drobnoustrojów utrudniaj¹ wykszta³cone przez nie mechanizmy opornoœci, takie jak np. synteza enzymów rozk³adaj¹cych antybiotyki. W naszych zmaganiach z tymi problemami pomocne mog¹ byæ specjalnie zaprojektowane macierze.
Skonstruowano np. mikromacierz wykrywaj¹c¹ 90 genów opornoœci na antybiotyki
u szczepów bakterii Gram(+), m.in. Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Lactococcus,
Lactobacillus, Listeria, Staphylococcus oraz Streptococcus (91). W podobny sposób wykorzystano mikromacierze DNA do analizy profilu ekspresji genów Mycobacterium
tuberculosis (92), a tak¿e Streptococcus z grupy A (93).
W przypadku chorób nowotworowych Ÿród³o lekoopornoœci tkwi w genomie,
transkryptomie czy proteomie pacjenta. W takiej sytuacji niezawodne s¹ klasyczne chipy genomowe czy mikromacierze do analizy profilu ekspresji genów. Ka¿dy
organizm cechuje bowiem odrêbny „profil metabolizowania leku”, zale¿ny od aktywnoœci bia³ek transportuj¹cych oraz enzymów metabolicznych, np. z rodziny cytochromu P-450. Mutacje w genach cytochromów czêsto powoduj¹ brak reakcji na
chemioterapiê nowotworów, dlatego te¿ chipy dedykowane polimorfizmowi genów rodziny P450 zosta³y opracowane stosunkowo wczeœnie (10). Pierwszym opatentowanym i dopuszczonym do u¿ycia diagnostycznego (w krajach Unii Europejskiej w 2004 r.) by³ AmpliChip 450 szwajcarskiej firmy Roche (www.roche.com),
powsta³y na bazie technologii Affymetrix. Przy jego u¿yciu analizuje siê polimorfizm w sekwencjach dwóch genów nale¿¹cych do rodziny cytochromów CYP450
(CYP2D6 i CYP2C19), których zró¿nicowana ekspresja wydatnie wp³ywa na metabolizm wielu leków, m.in. przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych, ³agodz¹cych objawy nadpobudliwoœci psychoruchowej, przeciwbólowych i nasercowych.
AmpliChip 450 klasyfikuje pacjenta do jednej z czterech grup: s³abo, œrednio,
szybko lub ultraszybko metabolizuj¹cej. Wynik takiej analizy umo¿liwia personalizacjê leczenia – indywidualny dobór zarówno samego leku jak i jego dawki, co
zwiêksza szanse powodzenia terapii i zmniejsza niebezpieczeñstwo wyst¹pienia
efektów ubocznych. Ponadto jest to tak¿e narzêdzie pozwalaj¹ce przewidzieæ interakcje pomiêdzy stosowanymi równolegle lekami oraz pomiêdzy lekami a np.
sk³adnikami diety pacjenta.
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Macierze ekspresyjne mog¹ byæ stosowane w farmakogenomice nie tylko do
okreœlenia indywidualnej wra¿liwoœci pacjenta na dany lek, badania mechanizmów
dzia³ania leków i zjawiska lekoopornoœci, ale równie¿ do identyfikacji nowych celów terapeutycznych (52). Uk³ady modelowe (linie komórkowe, zwierzêta laboratoryjne) pos³u¿y³y do zbadania efektu dzia³ania tysiêcy potencjalnych terapeutyków.
Powsta³y specjalne bazy danych, w których deponuje siê informacje uzyskane z eksperymentów mikromacierzowych, przeprowadzonych na komórkach poddanych dzia³aniu leków (52,94). Ju¿ w 2001 r. zespó³ pod kierownictwem T.R. Goluba opracowa³
algorytm s³u¿¹cy do klasyfikacji komórek pod k¹tem wra¿liwoœci na chemioterapeutyki, w oparciu wy³¹cznie na profilu ekspresji genów (94). Praca ta powsta³a na podstawie analiz 60 ludzkich nowotworowych linii komórkowych, z zastosowaniem mikromacierzy Affymetrix. Spoœród 5 tys. testowanych substancji chemicznych wybrano ponad dwieœcie wywo³uj¹cych zró¿nicowan¹ odpowiedŸ – wra¿liwoœæ w jednych, a opornoœæ w innych liniach komórkowych. Dla ka¿dego terapeutyku skonstruowano klasyfikator, licz¹cy od piêciu do dwustu genów, pozwalaj¹cy na okreœlenie wra¿liwoœci na terapiê komórek wykazuj¹cych dany profil ekspresji genów.
W badaniach na mniejsz¹ skalê zidentyfikowano piêæset genów zwi¹zanych
z wra¿liwoœci¹ na doksorubicinê i cisplatynê w linii MCF-7 raka piersi (95). W linii
wra¿liwej obni¿eniu ekspresji czynników transkrypcyjnych i genu bcl-2 towarzyszy³o
podwy¿szenie ekspresji cytochromu c, genów zwi¹zanych z proteoliz¹ i zatrzymaniem cyklu komórkowego w fazie G2. Wp³yw doksorubiciny, powoduj¹cej zatrzymanie wzrostu i przyspieszaj¹cej starzenie komórek, badano równie¿ na liniach komórkowych raka okrê¿nicy (96). W równoleg³ej analizie dwóch linii zmutowanych
(mutanty typu „knockout” genów p53 i p21) wykazano, ¿e geny odpowiedzi na chemioterapeutyk w wiêkszoœci znajduj¹ siê pod kontrol¹ genów p53 i p21.
Zjawisko opornoœci na chemioterapiê by³o równie¿ przedmiotem badañ Okamoto i wsp. (97), którzy przy u¿yciu mikromacierzy i dwóch linii nowotworowych raka
jajnika, opornej i wra¿liwej na cytostatyk, wy³onili 44 geny ró¿nicuj¹ce obie linie komórek.

7. Podsumowanie
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rozwój technologiczny obserwowany w ostatnich latach diametralnie zmieni³ oblicze diagnostyki medycznej. W zakrojonych na szerok¹
skalê badaniach genomicznych wykazano z jednej strony istnienie generalnych mechanizmów rozwoju chorób, a z drugiej podkreœlono znaczenie zmiennoœci osobniczej dla przebiegu i leczenia tych chorób. Wprowadzenie mikromacierzy DNA do
diagnostyki klinicznej, którego jesteœmy œwiadkami, jest pierwszym krokiem w kierunku medycyny personalizowanej.
Mikromacierze niekoniecznie musz¹ byæ wykorzystane jako bezpoœrednie narzêdzie diagnostyczne, bardzo czêsto s³u¿¹ jedynie wstêpnej identyfikacji genów marBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 95-112 2009
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kerowych. Jeœli jest ich niewiele mo¿na skomplikowan¹ i kosztown¹ procedurê mikromacierzow¹ zast¹piæ prostsz¹ i tañsz¹ metod¹, np. RT-PCR. Podejœcie takie wykorzystano m. in. w przypadku ch³oniaka rozlanego z du¿ych limfocytów B (41,98).
Ze wzglêdu na ogromne powodzenie technologii mikromacierzowych w szybkim
tempie rosn¹ zasoby informacji deponowane w mikromacierzowych bazach danych,
takich jak publicznie dostêpne repozytoria – Gene Expression Omnibus (GEO,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) czy ArrayExpress (http://www.ebi.ac.uk/microarray-as/ae/). Wiele zespo³ów badawczych, szczególnie o profilu bioinformatycznym, podejmuje próby porównania wyników z eksperymentów mikromacierzowych przeprowadzonych w ró¿nych laboratoriach. Tego typu analizy (tzw. „meta-analizy”) maj¹
ogromn¹ wartoœæ z medycznego punktu widzenia, pozwalaj¹ bowiem kompleksowo
spojrzeæ na procesy biologiczne. Ponadto, dziêki uwzglêdnieniu wiêkszej liczby przypadków, wzrasta wiarygodnoœæ statystyczna informacji uzyskanych z pojedynczych
eksperymentów. Przyk³adem metaanalizy jest praca Rhodes i wsp. (99) poœwiêcona badaniom wspólnych mechanizmów transformacji nowotworowej w ró¿nych rodzajach
raka, oraz prace Michielsa i wsp. (100) i Yang i wsp. (101), prezentuj¹ce analizê porównawcz¹ profilu ekspresji genów w ró¿nych nowotworach w kontekœcie prognozy.
Michiels i wsp. (100) poddali ponownej analizie wyniki mikromacierzowe siedmiu eksperymentów opublikowanych w latach 1999-2003, przeprowadzonych na
grupie minimum szeœædziesiêciu pacjentów. Na podstawie analizy ka¿dego z eksperymentów osobno dowiedziono, ¿e listy piêædziesiêciu genów zidentyfikowanych
jako zwi¹zane z prognoz¹ nie maj¹ ze sob¹ wiele wspólnego. Co wiêcej, wykazano,
¿e geny sk³adaj¹ce siê na klasyfikator zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od sk³adu pacjentów w tzw. zestawie testuj¹cym, co prowadzi³o do b³êdnej klasyfikacji pacjentów,
a¿ w 31-49%, a zatem niewiele lepszej ni¿ przypadkowa!
Bardziej optymistyczny wydŸwiêk zaprezentowali Yang i wsp. (101) w pracy,
w której porównano wyniki dla raka piersi, bia³aczki i miêdzyb³oniaka, uzyskane
przez cztery ró¿ne zespo³y, ale z zastosowaniem tej samej platformy (Affymetrix)
i identycznej mikromacierzy. Wyodrêbniono 42 wspólne geny o znaczeniu prognostycznym, w tym dwa wczeœniej opisane jako markery prognostyczne raka prze³yku,
okrê¿nicy i prostaty. Wiêkszoœæ zidentyfikowanych genów mia³a zwi¹zek z apoptoz¹ i regulacj¹ cyklu komórkowego. Porównania takie pokazuj¹ z jak wielk¹ ostro¿noœci¹ nale¿y interpretowaæ wyniki eksperymentów mikromacierzowych.
Kluczem do wprowadzenia mikromacierzy DNA do powszechnego u¿ytku w diagnostyce medycznej jest, jak siê wydaje, po pierwsze, usystematyzowanie wiedzy
biologicznej na podstawie informacji uzyskanych z przeprowadzonych ju¿ eksperymentów, a po drugie standaryzacja tej metody do tego stopnia, by z u¿yciem takiego samego chipa i tej samej próbki DNA/RNA w dowolnym laboratorium analitycznym na œwiecie otrzymano podobny wynik.
Opracowanie powsta³o w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego: nr PBZ-MNiI-2/1/2005.
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